Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen

                                                                  woensdag 29 november 2017

\

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de ouderinfo van november. Eerst een terugblik. En we kijken met u vooruit
tot de kerstvakantie.
Ouderavond
Tijdens de ouderavond ontvingen de ouders informatie van de gemeente over
(financiële)regelingen die er zijn om bijvoorbeeld sport voor uw kind te kunnen
organiseren of de ouderbijdrage te betalen. Er ligt op school op de balie een
kidsgids met allemaal leuke uitjes die deze avond is uitgedeeld.
Daarna ontvingen we informatie over de methode seksuele vorming ‘Kriebels in je
buik’.  Een spannend onderwerp maar ook belangrijk onderwerp in de totale
ontwikkeling van kinderen.
We danken de groepen voor het verzorgen van heerlijke, gezonde hapjes! Ook
dank aan onze gastsprekers. En dank aan ouders en de teamleden voor hun
komst.
Website
Langzamerhand gaat onze nieuwe website steeds meer gevuld worden.
U kunt er inmiddels steeds meer in de kalender vinden, de schoolgids hangt aan
de website en ook deze nieuwsbrief kunt u er maandelijks vinden.
Ons adres: www.sbo-universum.nl
Oudertevredenheidsonderzoek
Ook a.s. maandag 4 december kunt u op school het
oudertevredenheidsonderzoek invullen aan het begin of aan het einde van de
schooldag. Als u het toch liever thuis invult, kunt u uw mailadres aan juf Pauline
doorgeven. We hopen dat zoveel mogelijk ouders meedoen. In 2018 zullen we u
dan laten weten wat de uitkomst van het onderzoek was. En natuurlijk gaan we
dan ook aan de slag met punten waarvan u vindt dat we het kunnen verbeteren.
Prognosebespreking unit 4
In de week van 4 december worden de ouders van de groepen Venus en Jupiter
uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek.
Ouderbijdrage
U kunt nog steeds de ouderbijdrage betalen. Met uw bijdrage kunnen we op
school feesten blijven vieren. December is ook op school een dure maand.
We hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen. U kunt betalen bij juf Pauline.

Belangrijke data
● 4 december
            Praktijkweek
            rekenen unit 3
            en 4
5 december
Sinterklaas            viering
            12.00 uur vrij!
●

6 december
koffieochtend
            kerstversiering
●

● 8 december
            Only Friends
            Grote Beer,
            Maan, Zon en
            Komeet
● 8 december
            Schaatsen
            Saturnus,
            Uranus, Venus
            en Jupiter
15 december
talentenmid            dag Saturnus,
            Uranus, Venus,
            Jupiter
●

● 20 december
            Kerstdiner
            18-19 uur
●  21 december
             Geen
             zwemmen

Sintviering
Over de Sintviering op 5 december heeft u al een aparte brief ontvangen met alle
informatie die van belang is.

Koffieochtend
Iedere eerste woensdag van de maand is er een koffieochtend voor ouders van
8.45-9.45 uur.
Na het vertrek van de Sint komt de school zo snel mogelijk in Kerststemming. Wilt
u op woensdagochtend 6 december meehelpen om kerstversiering te maken? U
bent dan van harte welkom. We zorgen voor iets lekkers bij de koffie!
Na de kerstvakantie gaan we verder met de koffieochtenden.  Een deel van de
inhoud is al bekend.
Woensdag 10 januari informatie over het sportfonds.
Woensdag 14 februari informatie van JumpIn: hoe ga je als ouders om met
kinderen die niet (gezond) willen eten of drinken?
Woensdag 6 juni informatie over gezonde traktaties
De invulling voor maart, mei en juli wordt later bekend gemaakt.
Kerstvakantie
De vakantie begint op vrijdag 22 december. De laatste ouderinfo van 2017
ontvangt u op woensdag 20 december.  Over de kerstviering van woensdag 20
december ontvangt u nog een aparte brief.
Personeel
Meester Peter is steeds meer op school aanwezig. Dat is fijn. We zijn ook blij te
kunnen melden dat juf Josien dit schooljaar bij ons blijft werken.
Juf Annette keert na de kerstvakantie terug van haar verlof.

